DOSSIER

VRIESVERSE VOEDING
Vriesverse voeding is al lang geen nieuw verschijnsel meer.
Eigenlijk gaat vriesverse voeding terug naar de manier
waarop we onze honden voedden tot het midden van
de vorige eeuw. Tot voor de komst van de geëxtrudeerde
brok in 1955 gaven we immers nagenoeg uitsluitend
keukenresten aan onze honden. Ook al is het voederen
van keukenresten verre van ideaal (ze zijn namelijk vaak
te zout en onvoldoende gebalanceerd), toch zijn er vele
aanhangers die beweren dat honden met etensresten
een gezondere maaltijd binnenkrijgen dan wanneer je ze
droogvoer zou geven.

Geen carnivoor pur sang

Schandaal in de States

Samenstelling belangrijk

Het geven van (vries)verse voeding aan honden, en de hele beweging daarrond, gaat uit
van het feit dat de hond een afstammeling
is van de wolf, een jager die zich voedt met
een volledige prooi: vlees, organen, karkas en
een maag met voorverteerde granen, fruit en
groenten. Het recentste onderzoek toont aan
dat de domesticatie van de hond plaatsvond
in het Verre Oosten zo’n 14.000 à 15.000 jaar
geleden. De mens evolueerde van nomade tot
boer, waardoor hij langere tijd op dezelfde
plaats doorbracht. Wilde honden begonnen
vanaf dan de nabijheid van de mens op te
zoeken en voedden zich van het achtergelaten
afval. Daardoor begon ook zo’n 10.000 jaar geleden het spijsverteringsstelsel van de hond te
evolueren. Het paste zich aan aan het grotere
aanbod zetmeel dat de eerste landbouwnederzettingen met zich meebrachten. Zo werd
de gedomesticeerde hond een feit: niet langer
een carnivoor pur sang. En gezien we vandaag
in een tijd leven waarin we almaar meer terug
naar de oorsprong gaan, voeden steeds meer
baasjes hun honden op gelijkbare manier als
de voorouders van hun viervoeters.

De opmars van vriesverse voeding heeft vooral
ook te maken met de humanizering van huisdieren. Mensen gaan steeds meer op zoek naar
voeding die zo min mogelijk bewerkt is voor
zichzelf en ook voor hun honden. Na een groot
hondenvoederschandaal in de Verenigde staten (voeding van verschillende merken werd
massaal teruggeroepen, nadat bekend raakte
dat ze nierfalen bij honden veroorzaakte. De
oorzaak was bij alle merken hetzelfde: tarweeiwitten in de voeding, afkomstig van Chinese fabrieken, waren gecontamineerd met
melamine) begon verse voeding uit zijn niche
te treden. Intussen groeit het segment van
vriesverse voeding er jaarlijks met 10 tot 30
procent. Ook in Nederland is het aanbod vriesverse voeding intussen enorm gevarieerd, met
tientallen merken die dingen naar de gunst
van de viervoeter. In België is vriesverse voeding vooralsnog een niche, maar het is duidelijk dat ook hier een en ander beweegt.

Wat maakt vriesverse voeding nu zo verschillend?
Het begint bij de samenstelling. Vriesverse
voeding bestaat voor het overgrote deel uit
vlees en/of dierlijke bijproducten. Honden
mogen dan wel geen pure carnivoren meer zijn,
toch dient het het belangrijkste deel van een
gebalanceerde voeding te bestaan uit dierlijke
producten. Het vlees bevat de noodzakelijke
eiwitten en aminozuren die niet vervangbaar
zijn door granen. In de samenstelling van
vriesverse voeding komt vlees dus op de
eerste plaats te staan. Daarenboven ondergaat
vriesverse voeding geen enkele thermische
behandeling. Daardoor blijven de natuurlijke
vitamines behouden in de voeding (vitamine
B en C gaan verloren bij blootstelling aan
hitte). Bovendien blijft zo de structuur van de
eiwitten behouden. Wanneer er kwaliteitsvolle
ingrediënten worden gebruikt (veel spiervlees,
weinig of geen organen) vertaalt dit zich ook in
een verhoogde verteerbaarheid. Klinische studies
hebben aangegeven dat diëten die bestaan uit
hoogwaardige ingrediënten een verteerbaarheid
tot 94 procent kunnen hebben. Dat wil zeggen
dat er voor 100 gram voedernopname, slechts
6 gram afval (stoelgang) wordt geproduceerd.
Naast het overduidelijke gemak voor het baasje,
betekent dit ook dat de hond bijna volledig
opneemt wat er op het etiket staat.
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Duurder en minder
gebruiksvriendelijk?
Aan kwaliteit hangt doorgaans een prijskaartje
vast en dat is ook voor vriesverse voeding het
geval. Deze voeding heeft de reputatie duur
te zijn. Dat klopt wanneer we de vergelijking
maken met droge voeding. Wanneer we
vriesverse voeding gaan vergelijken met natte
voeding, gaat deze stelling echter niet op.
Een andere bedenking bij vriesverse voeding
is de gebruiksvriendelijkheid. Hondenbrokken
en natte voeding kieper je gewoon in het
eetbakje van jouw hond en de klus is geklaard.
Vriesverse voeding moet je eerst een nachtje
laten ontdooien of in de microgolfoven stoppen,
vooraleer jouw viervoeter ervan kan smullen.
Bovendien heb je ook een voldoende grote
diepvriezer nodig, zeker wanneer je pakweg een
Duitse dog hebt!

Bijproducten zijn minder voedzaam dan vlees,
maar zijn nog steeds beter dan tarwe of maïs.
Best zorg je dus dat de hoeveelheid bijproducten in de voeding beperkt is. Vraag gerus bijkomend advies aan de winkelverantwoordelijke. In
hondenvoeding dient ook kalk aanwezig te zijn.
Sommige producenten gebruiken kipkarkassen om dit element te voorzien in de voeding.
Reden? Kipkarkassen zijn een goedkoop opvulmiddel, ze kosten tien keer minder dan kippenvlees. Toch is het gebruik van kipkarkassen
niet zonder gevaar: de kleine stukjes bot kunnen

zorgen voor darmperforaties. Bovendien kunnen
honden de kalk die erin zit niet goed opnemen.
Een belangrijke indicatie van goede voeding is
dus vaak helaas de prijs: ingrediënten van goede
kwaliteit, zijn nu eenmaal duurder. Denk maar
aan jouw eigen voeding!

Wat vertelt het etiket op
hondenvoeder je?
Er zijn vandaag verschillende vriesverse voedingen vandaag op de markt, waardoor de keuze
niet evident is. Eerst en vooral is het belangrijk
om na te gaan of het gaat om complete (alles
wat de hond nodig heeft zit erin) of aanvullende
voeding (er dient nog extra worden bijgevoederd). Daarnaast is er de samenstelling van de
eiwitbronnen belangrijk: sommige merken zweren enkel bij spiervlees, anderen geven dan weer
een mix van vlees en bijproducten. Belangrijk
om te weten is dat de term ‘bijproducten’ een
hele lading aan producten kan dekken: van lever
tot pens, kipkarkassen, poten of zelfs pluimen.
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